
 
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW FIRMY 

 SPRZĄTAJĄCEJ NIERUCHOMOSC WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 123 

 

 

I ZASADY OGÓLNE 
 

1. Prace w ramach obsługi nieruchomości Firma sprzątająca będzie wykonywać 

codziennie w dniach roboczych w czasie nienormowanym, lecz nie mniej niż 8 godzin 

dziennie, z ich rozpoczęciem nie później niż od godz. 6°° w okresie listopad - marzec 

oraz od godz. 7°° w okresie kwiecień - październik z możliwością przerwy po 

wykonaniu niezbędnych czynności porządkowych. 

2. Obowiązki wynikające z umowy Firma sprzątająca zobowiązuje się wykonywać 

sumiennie i terminowo, okazywać troskę i dbałość o powierzone ich opiece mienie, 

dbać o należyty stan nieruchomości pod względem porządku, estetyki i 

funkcjonalności.  

3. Środki czyszczące, sprzęt, narzędzia i materiały oraz odzież roboczą i ochronną 

niezbędne do wykonywania obsługi nieruchomości zapewnia Firma sprzątająca. 

4. Należy niezwłocznie informować Zarządcę  o występujących trudnościach w realizacji 

powierzonych zadań. 

5. Przestrzegać przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami, a w szczególności 

przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także Regulaminu 

Porządku Domowego. 

6. Odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniedbaniem lub złym wykonaniem 

zadań wynikających z umowy ponosi Wykonawca. 

 

II ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Czynności stałe, wykonywane wewnątrz budynków: 

 
1. Sprzątanie klatek schodowych i kabin dźwigowych, zamiatanie korytarzy  

i stopni klatek schodowych, ścieranie kurzu z grzejników, skrzynek pocztowych, 

szafek, gablot itp. – codziennie. 

2. Mycie drzwi wejściowych do budynku oraz powierzchni ścian wykładanych glazurą 

lub lamperii - w miarę potrzeby - tak, aby zawsze były czyste. 

3. Mycie klatek schodowych, parapetów, stopni schodowych i podłogi w korytarzach -  

raz w tygodniu. 

4. Mycie grzejników, balustrad, kloszy- 2 razy w roku. 

5. Mycie drzwi do pomieszczeń ogólnego użytku, suszarni, pralni, wózkarni, 

pomieszczeń technicznych itp.) -  2 razy w roku. 

6. Sprzątanie korytarzy piwnicznych i garaży-  raz w miesiącu. 

7. Mycie okien  na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnych 2 razy w roku.. 

8. Wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji piwnic i pomieszczeń 

gospodarczych ogólnego użytku- w miarę potrzeb lub na skutek zgłoszeń 

mieszkańców, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zarządcą Nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Czynności stałe, wykonywane na zewnątrz budynków: 
 

W sezonie letnim: 
1. Sprzątanie chodników, schodów zewnętrznych do budynku, altanki śmietnikowej, 

dojść do garaży i parkingów- codziennie. 

2. Utrzymywanie porządku i czystości na terenach placów zabaw, zwracanie uwagi na 

sprawność urządzeń zabawowych. 

3. Pielęgnowanie zieleni, podlewanie trawników, drzew, krzewów, wygrabianie 

zanieczyszczeń z terenów zielonych, sprzątanie liści, oczyszczanie z zarastania 

chwastami terenu- systematycznie w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz w 

miesiącu. 

4. Okresowe wg poleceń Zarządcy koszenie trawników.  

5. Mycie okienek piwnicznych od zewnątrz budynku - raz w roku. 

 

W sezonie zimowym: 
      W sezonie zimowym a szczególnie w okresie długotrwałych i obfitych opadów śniegu,  

podstawowym obowiązkiem osób obsługujących nieruchomości jest podejmowanie 

czynności w kolejności następującej: 

1. Oczyszczanie ze śniegu i lodu dojść do budynku, wejść do klatek schodowych, 

schodów, podjazdów i chodników. 

2. Odśnieżanie na bieżąco bram ogrodzeniowych i ich prowadnic. 

3. Oczyszczanie ze śniegu i lodu ulic oraz  dojść do garaży i parkingów. 

4. Utrzymywanie stałej drożności studzienek odpływowych. 

5. Odśnieżanie parkingów ogólnodostępnych. 

6. Przy oblodzeniach posypywanie piaskiem i solą ciągów pieszych, jezdnych, schodów i 

podjazdów  w osiedlu oraz w bezpośrednim terenie miejskim ( sól  dostarcza Zarządca, 

który zakupi ją na Wspólnotę Mieszkaniową Powstańców Śląskich 123 ). 

7. Utrzymywanie w stałej czystości (tj. usuwanie błota, śniegu i wody) wejść do 

budynków, wiatrołapów, schodów i podestów w budynku. 

8. Pryzmowania śniegu po długotrwałych opadach w miejscach uzgodnionych z 

Zarządcą- systematycznie i w miarę potrzeby wynikającej z intensywności opadów. 

9. Zgłaszanie do Zarządcy konieczności usuwania nadmiaru śniegu i sopli lodowych z 

dachów budynków. 

10. W sytuacji odśnieżania nieruchomości ciężkim sprzętem gospodarz domu ma 

obowiązek czynnie uczestniczyć w tych pracach. 

 

Zalecenia - W sezonie zimowym należy  zwrócić  uwagę na następujące sprawy: 
1. Zamykanie okien w pomieszczeniach gospodarczych budynku. 

2. Prawidłowość zamykania drzwi wejściowych i domofonowych. 

3. Sprawność oświetlenia numerów policyjnych budynku. 

4. Czynności sprzątania wewnątrz budynku należy wykonywać w miarę możliwości po 

zakończeniu niezbędnych prac na zewnątrz budynków zapewniających bezpieczeństwo 

mieszkańcom nieruchomości. 

5.W przypadku występowania minusowych temperatur wewnątrz garaży zabrania się 

używania wody do ich sprzątania. 

 

 

III  CZYNNOŚCI NIEWYMIERNE 

 
W ramach czynności niewymiernych w okresie całego roku firma ma obowiązek: 

 

1. Niezwłocznie powiadamiać Zarządcę - w przypadku awarii, uszkodzeń i 

niesprawności: zamknięć i zabezpieczeń, wejść do budynku, furtek, bram i ogrodzeni, 

dźwigów, instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej oraz elewacji, rynien i 

oszklenia budynku. 



2. Na bieżąco informować Zarządcę - w przypadku zauważonych zniszczeń i ubytków 

drzew i krzewów, a raz w roku w listopadzie składać do Zarządcy informację o stanie 

ilościowym i jakościowym roślin w obsługiwanej nieruchomości.    

3. Firma sprzątająca jest zobowiązana do codziennego (w dni  robocze) kontaktu z 

Zarządcą. 

4. Wykonywać ogólny nadzór nad posesją, zapobiegać uszkodzeniu bądź zniszczeniu 

urządzeń lub instalacji w pomieszczeniach ogólnego użytku, spowodowanego 

warunkami atmosferycznym lub celową dewastacją. 

5. Czuwać nad prawidłowym działaniem instalacji i urządzeń technicznych w 

pomieszczeniach ogólnego użytku i niezwłoczne zgłoszenie do Zarządcy wszelkich 

stwierdzonych i zauważonych nieprawidłowości. 

6. Wymieniać przepalone żarówki i świetlówki oraz zgłaszać niesprawności instalacji 

elektrycznej ( żarówki i świetlówki dostarcza Zarządca, który zakupi je na Wspólnotę 

Mieszkaniową Powstańców Śląskich 123); 

7. Wywieszać i zdejmować flagi w dniach świąt lub innych uroczystości państwowych. 

8. Czuwać nad przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminu porządku domowego, a 

w szczególności  czasu i miejsca trzepania oraz ciszy nocnej w godz. 22
00

-6
00

. 

9. Bezzwłocznie zawiadamiać Zarządcę o stwierdzonych faktach niewykonania 

obowiązków przez przedsiębiorstwa komunalne. 

10. Zapobiegać składowaniu przez mieszkańców przedmiotów łatwopalnych w 

pomieszczeniach ogólnego użytku. 

11. Natychmiast zawiadamiać Zarządcę o ewentualnych faktach samowolnego zajęcia 

lokalu. 

12. Wywieszać na tablicach informacyjnych różnego rodzaju ogłoszenia i zawiadomienia 

oraz doręczać pisma  od Zarządcy Właścicielom lokali. 

13. Wykonywać na wniosek Zarządcy odczyty liczników zużycia wody, energii 

elektrycznej i energii cieplnej  w poszczególnych lokalach i w budynku. 

14. Usuwać z budynku oraz z pomieszczeń ogólnego użytku ogłoszenia, plakaty, afisze, 

napisy i rysunki umieszczane bez zgody Zarządcy. 

15. Zgłaszać na Policję, do Straży Miejskiej i Zarządcy przypadki naruszania spokoju 

mieszkańców, spowodowane agresywnym, głośnym zachowaniem się innych osób. 

16. Wykonywać inne niezbędne czynności związane z pracą gospodarza domu. 

 

 
 

 

 

Przyjmuję do wiadomości i stosowania                                                   Zlecam do  przestrzegania i wykonania 
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